
EEMLANDSCHAP!

Dat is de titel van het boek dat alle leden krijgen op de
feestelijke naaarsvergadering van Ârk&Eemlandschap. 20
oktober is het zover: 5 jaar hebben we met elkaar gewerkt om
in ons gebied een vereniging vooragrarisch natuurbeheer op
te bouwen. We startten in 1 999 met 1 5 boeren, nu zijn er rond
de 120 boeren lid. We startten met 1 00.000 gulden
incidenteel geld van de Provincie Utrecht voor agrarisch
natuurbeheer, nu gaat er rond de 350.000 euro jaarlijks rond
met strudureel geld van het Ministerie van LNV. Erwaren toen
enkele burgers actief, nu zijn er vele burgers betrokken bij de
vereniging met daaromheen nog actieve weidevogelclubs (de
Wulp, de Marel en Westelijk Eemgebied). Toen waren we erg
bezig met agrarisch natuurbeheer, nu zijn er ook werkgroepen
voor educatie en recreatie. En inmiddels 3 actieve coördina
toren die de verschillende werkzaamheden oppakken.
Kortom, we hebben wat met elkaar mogen opbouwen in die
vijf jaar.
Toch kan er meer: waar blijven de ‘ warme leden die het
draagvlak van de vereniging verbreden? Waarom gaan
boeren soms op eigen houtje weer met eigen clubjes aan de
gang met agrarisch natuurbeheer? Doen we voldoende voor
onze burgerleden als agrarische natuurvereniging? Moeten
we niet meer projecten lostrekken die natuur en landschap in
ons gebied versterken? Kortom, ook hier is er nog een heel
pakket aan wensen die we als bestuur zouden willen
bereiken.
Bij een mijlpaal is het goed terug te blikken in dankbaarheid
en verwachtingsvol naar de toekomst te kijken. Op de
Feestavond in “t Hoogh Landt” in Hoogland willen we dat
doen. Met een bundel, een video van ons gebied, een feest-
redevan PieterWinsemiusen natuurlijk hetfeest metelkaarl
Totziens op 20 October,
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De afgelopen maanden zijn alle agrarische leden van Ark &
Eemlandschap telefonisch benaderd in het kader van de
ledeninventarisatie over verbrede landbouw. Er is onderzocht
welke leden naast de agrarische tak en agrarisch
natuurbeheer, ook nog andere activiteiten op hun bedrijf
hebben of plannen hebben om iets dergelijks op te starten.
Onder verbredingsactiviteiten wordt verstaan : recreatieve
activiteiten zoals een terras of camping, maar ook
huisverkoop, het ontvangen van excursies of wandelpaden
overhetland.Van de ledendiedezeactiviteiten (willen gaan)
aanbieden, is een korte bedrijfsrapportage gemaakt. Deze
rapportages zijn gebundeld in een map, tezamen met
overzichtskaart waar deze bedrijven zijn ingetekend. De map
is op verzoek in te zien.
In totaal zijn er 44 leden die verbredingsadiviteiten op hun
bedrijf hebben of plannen hebben om dit te gaan doen.
Activiteiten die momenteel al door enkele ondernemers
worden aangeboden, zijn de verkoop van producten in een
boerderijwinkel of een terras! theetuin (8 ondernemers) en
ontvangen van groepen op het bedrijf (9 ondernemers),
bijvoorbeeld excursies, vergaderingen, kinder[eestjes, work
shops en ‘Lammetjes-kijkdagen’. Andere verbredingsadivi
feiten zijn naschoolse opvang en pensionstalling voor
paarden.
Wat betreft de toekomstplannen: 33 ondernemers zijn bereid
om in de nabije toekomstschoolkassen te ontvangen en rond
te leiden op het bedrijf, 7 leden zijn bereid om wandelroutes
over hun land te laten lopen en 1 4 ondernemers hebben
andere plannen om een recreatieve en! of educatieve
activiteit te gaan aanbieden, zoals huisverkoop, een terras,
het geven van workshops, zorgboerderij, minicamping en
pensionstalling.
De resultaten van de ledeninventarisatie worden door Ark &
Eemlandschap onder andere gebruikt bij het uitzetten van
nieuwe fiets- en wandelroutes. Leden die behoefte hebben
aan ondersteuning bij de realisatie van hun plannen, zijn
doorverwezen naar geschikte instanties of personen. Naar
aanleiding van de ledeninventarisatie zijn er tevens een
aantal aanbevelingen gedaan. Deze hebben onder andere
betrekking op de organisatie van excursies (“maak goede
afspraken over taken en verantwoordelijkheden, veiligheid,
hygiëne, etc.”). De leden worden geadviseerd om meer
samen te werken, door bijvoorbeeld producten of informatie
uit te wisselen (ga eens bij een collega kijken, daar steek je
heel wat van op!). Ook op het gebied van promotie zouden
ondernemers meer samen kunnen doen, bijvoorbeeld door
een gezamenlijke folder of internetpagina te maken waar de
activiteiten worden vermeld. Dit zou overigens heel goed
kunnen onderde vlag van Ark & Eemlandschap.

Indien u meer informatie wenst over de ledeninventarisatie,
de map met bedrijfsrapportages wilt inzien of ondersteuning

_)

TROIS OP ONS

LEDENINVENTARISATI Ë
VERBREDE LANDBOUW

Jan Huijgen

Nieuwsbrief, Jaargang 7 no.2 Ark & Eemlandschap



wilt bij uw recreatieve plannen, kunt u contact opnemen met
Maike van der Maat. Leden die overwegen met een
toeristische neventakte beginnen, kunnen ookveel informatie
vinden in de “Startersgids Agrotoerisme”. Deze is te vinden op
www.lamLnI onder het kopje ‘actueel aanbod of op te vragen
bi Maike van derMaat, tel. 06-23285225.

RESULTATEN SAN 2004

Gelukkig ziin de resultaten van de weidevogelbescherming
na de dip van 2003 weer beter. Het lagere aantal grutto’s is
wel zorgwekkend. In tabel 1 vindt u een overzicht van de
gevonden nesten van kieviten, grutto’s, scholeksters en
tureluurs bil de bedrijven die via de verenging meedoen met
de subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).

Tabel 1 - Overzicht van gevonden nesten van de vier meest
voorkomende soorten die voorvergoeding in aanmerking komen.

Soort 2002 2003 2004

Kievit 1481 1064 1243

Grufto 355 218 177

Scholekster • 87 58 78

Tureluur 99 69 71

Het beeld wat betreft de andere soorten gaf weinig veras
singen;

De nestbescherming
vond plaats op 1877
ho. Boeren deden aan
uitgesteld maaibeheer
op 333 ha. (verschillen-
de maaidata). Ruim 330
km slootwerden natuur-
vriendelijk beheerd.
Bil het vergelijken van
de resultaten van 2004
met die van voorgaande
laten, dient men zich wel
te realiseren dat er vanaf
dit jaar nieuwe contrac
ten zijn afgesloten en
dat de beheerde opper
vlalde niet exact gelijk is
aan die in de periode tot en met 2003. Ook zijn er enkele
beheersgebieden vervallen en enkele nieuwe bil gekomen.

BOEREN IN DE KNEL DOOR
GANZENFOERAGEERGEBIEDEN

Onder grote druk van het ministerie van LNV, is de provincie
Utrecht bezig met het aanwijzen van drie foerageergebieden
voor ganzen, waarvan één in het westelilke Eemland. V66r 1
oktober 2004 moet de provincie 1 .600 ha aanwijzen. Dat
wordt gedaan via een noodprocedure omdat er te weinig tild
beschikbaar was voor een normale procedure. Door deze
gang van zaken is er nauwelilks een mogelilkheid geweest
bezwaren tegen de aanwijzing te maken. Wel zullen de foera
geergebieden ook opgenomen worden in het nieuwe
provinciale beheersplan, dat begin 2005 zal worden
voorgelegd en waarvoor natuurlijk de normale inspraak- en
bezwaarprocedures zullen gelden.
Bil het bekend worden van de plannen is grote ongerustheid
ontstaan bil agrariërs, met name bil hen die in de beoogde
gebieden werken. Op aanwijzing van LNV is bil de keuze van
de gebieden onder andere gezocht naar gebieden waarvoor
SAN-contraden zijn afgesloten. LNV gaat ervan uit dat foera
geergebieden voor ganzen (en smienten) goed te combineren
ziln met pakkeften voor nestbescherming. Mede omdat de
voorgestelde regeling echter nog zeer onvolkomen is, is het
zeer de vraag of beide beheervormen goed te combineren
ziln. Volgens de door LNV voorgestelde regeling moeten de
ganzen in de aangewezen gebieden tot 1 april met rust gela
ten worden. Er is echter een flinke overlap in tijd tussen het
arriveren van deweidevogels en hetvertrekvan de ganzen.
Voor de vergoeding van de schade is LNV bezig nieuwe
pakkeften te maken, vergelijkbaar met de bestaande SAN-
pakkeften. Schade buiten de opvanggebieden zal evenals nu
door het Faunafons vergoed worden. Agrariërs maken zich
veel zorgen om de vergoedingen omdat het nog niet duidelilk
is of daarmee alle werkelilk geleden schade zal worden
gedekt. Dat zou wel zo moeten ziln want, in tegenstelling tot
de bestaande SAN-pakkeffen waarvoor men vrijwillig
contracten af kan sluiten, zullen deze pakkeften verplicht ziln
indien de beheerder in het aangewezen gebied werkL Een
groep agratiërs uit het Eemland en andere delen van de
provincie heeft er daarom terecht bij het provinciebestuur op
aangedrongen de exfra onkosten te vergoeden indien de
vergoedingen uit de nieuwe pakkeften niet toereikend zouden
ziln. Omdat er in de voorgestelde regeling nog zeer veel
onduidelilkheden zitten, zijn diverse personen en organisaties
bezig om deze aanwijzing vooralsnog uit te stellen en dat de
regeling zodanig wordt aangepast dat er meer duidelijkheid is
over de eisen die worden gesteld aan het beheer en de
consequentiesvan de invoering ervan.

Een overzicht van de percelen
onder agrurisch natuurbeheer

Kluut (5) Kuifeend (4)
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Eerste Ïedendag succes
Spilkerbroek hangen, boerengolf en een skybox boven 700
meikgeiten Zaterdag 21 augustus begon wat druilerig maar
s’avonds konden we tijdens een heerlijke BBQ de zon zien
zakken over de Eem bij Bert en Thea van den Hengel aan het
Zuidereind. Ongeveer 50 mensen deden mee met de le-
dendag. De meeste van hen fietsten de route Boerenerven om
de Eem. Het doel van de dag werd ruimschoots bereild; een
gezellig samenzijn en een mooie gelegenheid om de banden
tussen leden en tussen leden en vrijwilligers eens aan te halen.
Evaluatie: zeker voor herhaling vatbaarl En Bert en Thea;
hartelijk bedankt voor de gasivrijheidl

fietsroute Boerenerven om de Eem;
al meer dan 3500 exemplaren
verkocht!
Defietsroute die doordrie leden van de vereniging is ontwikkeld
is een grootsucces. De route kan elke dag gefietstworden maar
op de zaterdagen in de zomer kunnen de fietsers over de dam
komen om een stukje van de boerderij te ervaren en om wat
lekkers te proeven. Volgend voorjaar gaan de staldeuren weer
open!

Doorstart van educatieproject Ga je
mee naar ‘t vee?
Het lesproject dat oorsponkelijk in 2002 door Bas Kolkman
werd ontwikkeld is een goed afgestoft en opgeklopt. Inmiddels
is de vereniging er in geslaagd om dit tot uitvoering te brengen.
In samenwerking met het CNME Schothorst in AmersfoorF en
dankzij een financiële input van het Landschapsfonds Eem en
Vallei zullen dit schooljaar 1 0 groepen uit het basisonderwijs de
boerderij kunnen bezoeken. Het lesmateriaal is volledig herzien
en de leskisten zijn weet aangevuld met tecent materiaal. Veel
plezier kinderen!

op naar de 200 leden!
Het ledental staat nu rond de 7 75 leden. Het bestuur is van
mening dat de 200 onder handbereik ligt. Kent u nog een
buurman of een familielid die het Eemland een warm hart
toedraagt, maak hem of haar lid. Samen staan we nog sterker.

Landschapsfonds zoekt nieuwe
projecten
De projectenportefeuille van het Landschapsfonds Eem en
Vallei zat in 2004 al snel vol. Er wordt momenteel gewerkt aan
de uitvoering; her en der worden kleine landschopselementen
aangelegd, het educatieproject van de vereniging krijgt

ondersteuning van het fonds en op verschillende plekken wordt
er gewerkt aan openstelling van landbouwgrond voor
recreanten. Voor 2005 is nog ruimte voor nieuwe initiatieven.
Dus mocht u nog goede ideeën hebben die ten goede komen
aan natuurwaarden in het agrarisch cultuurlandschap of die de
toegankelijkheid en beleving von het platteland verhogen,
bespreek uw ideeën eens met de projectcoördinator Bart
Pijnenburg, tel. 06-22137239.

Promotie van verbredingsactiviteiten
In het artikel over de ledeninventarisatie werd al gesproken over
eventuele gezamenlijke promotie van recreatieve of toeristische
activiteiten. Helaas heeft de vereniging op dit moment nog
geen folder of internetpagina waar deze agrotoeristische
activiteiten in vermeld kunnen worden. Als er onder de leden
voldoende interesse voor is, kunnen wij hier wellicht toe
overgaan. Leden die graag hun activiteiten vermeld zouden
zien in een gezamenlijke folder of internetpagina, worden
verzocht contact op te nemen met Maike van der Maat, tel. 06-
23285225.

Plaftelandstoeristische Marktdag
De Kamers van Koophandel Utrecht en Gooi & Eemland, LaMi
en de Provincie Utrecht organiseren een informatieve Marktdag
voor toeristisch-recreatieve ondernemers op het platteland . De
Marktdag wordt gehouden op woensdag 27 oktober 2004
van 1 2.00 tot 1 7.00 uur op Landgoed de Reehorst in
Driebergen. De dag is bedoeld voor (agro)toeristische
ondernemers en ondernemers die zich bezig willen gaan
houden met toerisme op het plafteland in Oost-Utrecht en de
Gelderse Vallei.
Het programma bestaat uit een markt met stands van diverse
samenwerkingsverbanden en branche-verenigingen die actief
zijn op het gebied van toerisme en 1 of recreatie op het
platteland. Tevens zijn er workshops voor gevestigde en
startende ondernemers. Onderwerpen zijn:, ‘het opstarten van
een recreatief bedrijf’ en ‘gemeentelijke regelgeving’,
‘marketing’ en ‘kwaliteitsverbetering’.
Alle agrarische leden van Ark & Eemlandschap hebben
inmiddels een programma en inschrijiformulier ontvangen.
Ook andere geïnteresseerden kunnen zich vöér 1 7 oktober
aanmelden bij Maike van der Maat. Het inschrijiformulier en
aanvullende informatie is te vinden op de internetsite
www.lami.nI en kan tevens worden aangevraagd via
telefoonnummer 030-6345499.

Maakje erfgoed
Erven en tuinen zijn beeldbepalend in het landschap. Een
streekeigen karakter van het erf zegt iets over de identiteit van
het gebied. Ook de recreant profiteert von een harmonieus
landschap. Kortom; uwerfis uwvisitekaartje!
Landschapsbeheer Utrecht heeft de actie ‘Maak je Erfgoed’
gestart. Als u interesse heeft in een deskundig advies voor uw erf
of uw tuin in het buitengebied, kunt u contact opnemen met
Joris Hellevoort,tel. 030-2205534.
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UITNODIGING!
op 20 oktober vieren we samen met de leden en genodigden ons 5-jarig bestaan. We doen

dat door ook vooral naar de toekomst te kijken. Hoe gaan we als boeren en betrokken
burgers verder bouwen een een kwalitatief landschap met plaats voor een vitale landbouw.

Let op; we beginnen met de ALV tussen 1 9.30 en 20.00 uur voor de leden en vervolgens gaan
we om 20.30 door met de eigenlijke festiviteiten met de genodigden.

Dit alles vindt plaats in Partycentrum L( Hoogh Landt te Hoogland.

Schrijf ook alvast in uw agenda: de algemene ledenvergadering voor het voorjaar 2005 staat
gepland voor 14 april 2005.

Landschapsfonds Eem en Vallei

LANDSCHAPSFONDS

Zoekt u nog financiering voor een goed
idee dat ten goede komt aan een mooi,
toegankelijk en duurzaam platteland?

kijk op de website voor de voorwaarden
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Nieuwsbrief von de agrarische
natuurvereniging
Ark en Eemlandschap

Aan dit nummer werkten mee:
Jan Huijgen
Maike van der Maat
Bart Pijnenburg
Rob Kole
Men Gerritsma

Projectleider SAN
Rob Kole
033-2999408
06 13716667

u kunt kopij sturen naar:
Ark&Eemlandschap
Bisschopsweg 5b
3752 LK Bunschoten
e-mail: eemlandhoeve@solcon.nl

Bestuur
Jan Huijgen (voorzitter)
Toon van ‘t Klooster (penningmeester)
Joop Wantenaar
Bert van den Hengel

Coördinator Recreatie
Maike van der Maat
030-2676528
06-23285225

Projectcoördinator
Bart Pijnenburg
033-4800883
06-22137239
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